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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
10415003 Szállítmányozó

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Freight forwarding agent

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- az áruk vasúti, közúti, légi, folyami és tengeri árutovábbítását nyilvántartani, koordinálni, szervezni és nyomon követni az áru útját;
- biztosításokat kötni a szállítmányra, tájékozódni az áru különleges kezelési igényéről, és biztosítani az árutovábbításhoz szükséges

különleges eszközöket;
- a megrendelőt és a fuvarozót folyamatosan tájékoztatni ;
- elvégezni az ügyviteli adminisztrációs feladatokat és a hivatalos levelezést;
- külföldi megbízója számára idegen nyelvű, elsősorban angol vagy német nyelven tájékoztatást adni, panaszt kezelni, árajánlatot készíteni

és röviden összefoglalni az áru státuszát;
- folyamatosan figyelmemmel kísérni a jogszabályi környezetet, alkalmazni a fuvarjogi szabályokat;
- a lehető legjobb fuvarozási eszköz és útvonal megválasztására, figyelemmel kíséri a fuvarbörzéket;
- elkészíteni megbízója számára a szállítmányozói árajánlatot, erről tájékoztatja a megrendelőt.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

1041 Szállítási szolgáltatások

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 5

EKKR szint: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 4

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Szállítmányozói feladatok 100% 5
2022.05.31

projektfeladat
Szállítmányozói esetleírások elemzése és bemutatása 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére

Középfokú oktatásba

Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 900 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

További információk:

ÍRÁSBELI VIZSGATEVÉKENYSÉGEK
Közlekedési alágazatok jellemzői, belföldi és nemzetközi szállítmányozás
INCOTERMS szokványok, paritásos ár meghatározása
Szállítmánybiztosítási fajták, fuvareszközök
Rakodási terv, szállítmányozói és fuvarozói okmányok
Útvonal tervezése, logisztikai információs rendszerek használata

PROJEKT FELADATOK
Záródolgozat készítése (Szállítmányozási esetleírás elemzése)

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.05.31 P. H.
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